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Manažérske zhrnutie: 

 

Anotácia  Klubu písomných komunikačných zručností 

 

Miesto konania klubu: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov,  

študijný odbor: 6323 00 K hotelová akadémia, 

stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A. 

 

Vedúci klubu: Mgr. Ľudmila Harčariková. 

 

Klub písomných komunikačných zručností bude zameraný na aplikáciu nadobudnutých čitateľských 

- komunikačných a IKT zručností na hodinách Administratívy a korešpondencie (ADK). Hlavným 

cieľom bude pripraviť žiakov pre trh práce.  
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Téma stretnutia:  

 

Aktivity - práca s internetom, triedenie informácií, rozpoznanie správ typu hoax – čitateľská 

gramotnosť. 

 

Hlavné body: 

 

- Vyučujúci sa na stretnutí klubu zaoberali problematikou práce s internetom, ktorú 

často využívame  na hodinách ADK – Administratívy a korešpondencie, na hodinách 

RJ – Ruského jazyka i na hodinách INF – Informatiky.  

- Pri výučbe používame komunikáciu  prostredníctvom IKT, čiže pracujeme 

s internetom. Pri niektorých činnostiach využívame – e-mailovú adresu, webové 

stránky, pracujeme napr.  s programom Skicár a mnoho ďalších.  

- Počas úvodných hodín musíme žiakov naučiť pracovať s klávesnicou, počítača, naučiť 

ich funkcie jednotlivých kláves a hlavne na predmete ADK ich počas prvého roku 

výučby naučiť písať desaťprstovou hmatovou technikou bez nazerania na klávesnicu, 

čo im podstatne zrýchli prácu s počítačom.  

- Počas hodín sa venujeme práci s internetom a zdôrazňujeme bezpečné a etické 

správanie  pri používaní internetu.  

- Upozorňujeme žiakov, na riziká spojené s prácou na internete pri vyhľadávaní 

informácií na webových stránkach. 

- Snažíme sa žiakom vysvetliť, aby neverili všetkému, čo je publikované na internete, 

pretože dnes sa na rôznych webových sídlach objavuje veľké množstvo hoaxov, čiže 

podvodných správ. Učíme ich, že informácie si majú overiť vyhľadaním na googli 

viacero článkov s podobnou problematikou. Hľadať autora článku, zistiť si, či je to 

dôveryhodný zdroj. Učíme žiakov napr. nech si relevantnosť informácií overia i na 

zahraničných webových stránkach alebo napr. aj na FB polície SR, ktorá sa 



v poslednom období často venuje rôznym nepravdivým informáciám a upozorňuje 

verejnosť, aby si dávali pozor na podvodné správy. 

- Na stretnutí klubu sme skonštatovali, že keďže dnešná mladá generácia vo veľkej 

miere používa sociálne siete a denno-denne sledujú rôzne príspevky na sociálnych 

sieťach a aj sami ich vytvárajú. Upozorňujeme ich na riziko závislosti a hlavne na to, 

aby sa nenechali ovplyvniť neoverenými a klamlivými správami. Konštatovali sme, že 

pre mladú generáciu je ťažké rozlišovať pravdu od lži, podvodnú správu od pravdivej 

a preto sa im snažíme podať pomocnú ruku. Ponúkame im pomoc a učíme ich 

zamyslieť sa nad obsahom správ a analyzovať ich, čiže neustále pracujeme 

s čitateľskou gramotnosťou a cibríme u žiakov pocit zodpovednosti a dôveryhodnosti.  

 

 

 

Ciele stretnutia: 

- získavať nové IKT kompetencie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. 

Všeobecné ciele:  

- využívať čo najviac prostredie internetu s kladením dôrazu na relevantnosť informácií, 

Výchovné ciele: 

- spoluprácou kolegov pri pôsobení na žiakov pri práci s webovými lokalitami. 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

 

Cieľom stretnutia klubu bolo motivovať kolegov  ku pôsobeniu na žiakov a vysvetľovaniu im 

rozdielu medzi hoaxom a pravdou. 

 

Odporúčaním zo stretnutia členov klubu bolo, aby sa členovia zúčastnili školenia 

o bezpečnosti na internete. 
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